NOVA bestyrelsesmøde 26. marts
Deltagere: Kisser, Steen, Anette, Morten H., Anders og Karl-Otto

Dagsorden og referat
1. Bestyrelsesposter og arbejdsopgaver
Anders: Formand, Havneudvalg, kontakt til kommunen, handicap
Karl-Otto: Næstformand, dagsorden, referater fra møder, bådskur, kajakker og andet materiel
Steen: Kasser, e-nøgler (nøglebrikker), medlemskartotek, medlemsadministration
Kisser: Begynderinstruktion, skabe/nøgler, indkøb til daglig drift
Anette: Aktivitetsudvalg, begynderinstruktion, elektronisk rokort
Morten H.: Bygningsansvarlig, kontakt til rengøring
Andre:
Torben Blankholm: DKF-data (EPP og blad), låsesmed
Torben Frohn: Løbstilmeldinger
Enkeltopgaver:
Anders: Hvidbog omkring kontakt til håndværker og kontaktperson på kommunen
2. Standerhejsning
Dato: Lørdag 25. april
15.00
Kajakløb - 3km K1
16.30
Standerhejsning og tale v formanden
18.00
Spisning
Anette og Kisser: Bestilling af mad
Anders: Løbstilmelding og køber champagne. Sørger for at standerstangen kommer op samme med Karl
Otto
Anette: køber chips
Kisser: sørger for kransekage, finder standerflaget
Steen: Præmier til vindere af løb
3. Love og ro- og ordensreglement - opdatering
Bettinas vedtagne forslag er ikke indført
Anders sender love til Steen, som retter til fra 2008 og frem, så de er up-to-date.
Ro- og ordensreglement ser vi på til næste bestyrelse, Anders sender version rundt til hele bestyrelsen
(på dagsorden Karl-Otto)
4. Bøjle på bådbroen
Bøjle til at hjælpe knap så mobile op af kajakken. Vi har fået tilbud (via Jeppe Sindal og Birgitte
Amundsen) på opsætning af en sådan, 5.000,- plus moms. Bestyrelsen bevilger beløbet.
5. Elektronisk rokort

6.

7.
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Anette hører hos Anders Finn hvor langt han er i processen. Det vil være godt at have oppe at køre til
standerhejsning.
Økonomi v kasser
De fleste har betalt kontingent.
Steen undersøger om refusionsblanketten kan laves til en redigerbar pdf, så der skal skrives i den
digitalt.
Rabat til studerende begyndere?
Vi diskuterede, om der skal gives rabat (halv pris) på begynderkurset til begyndere, der er studerende.
Vi besluttede, at prøve det som en 1-årig forsøgsordning - måske det kan give øget interesse.
Nye medlemmer - hvad gør vi?
Vi tager emnet op på kommende medlemsmøde, med målet at få nedsat et udvalg, der kan udtænke
og udføre konkrete tiltag.
Instruktion for øvede - roteknik
Anette har kontakt til en instruktør. Tanken er et kursus på fire aftener (fx torsdage) slut maj/start juni.
Næste bestyrelsesmøde
28/4 kl. 18.30 Hos Anders
Vi skal bl.a. finde dato for forårsklargøring af klubben.

